
SMLOUVA
o poskytnutí ubytovacích, stravovacích a rekreačních Služeb

Objednatel:

Zastoupený :
Adresa:
e-maìl:
Telefon/fax:
Kontaktní Osoba:
e-mail:
bankovní Spoj ení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Plátee DPH:

Poskytovatel:

Zastoupený:
Adresa: (Sídlo)
bankovní Spoj ení:
číslo účtu:
IČO:
DIČ;
Plátce DPH:
Kontaktní osoba:
e-mail:
telefon.kontakt

Článek I.
Smluvní strany

Jiráskovo gymnázium Náehod

Pavlem Škodou
Rezníčkova 451, Náchod 54701

814008773/0300
48623687
CZ48623687
ne

Hotel Bára S.r.o

Ing. Miloslavem Palatou ( jednateleın společností )
Bęznıčøva 607, Česká skahøę 55203
KB Nachod
35-6389440297/0100
27521281
CZ27521281
ano



Článek II.
Předmět Smlouvy

Poskytovatel Se touto Smlouvou Zavazuje poskytnout objednavateli ubytování, Stıavování a další
Služby (dále Jen Služby) V Souladu S dílčí písemnou objednávkou objednatele (dále Jen objednávkou)
Ve Své provozovně Hotel Bá1`,a Benecko 132, Benecko 512 37.

Termín: Počet Studentů + Počet pedagogů
:_Ĺf! i '/j

Termín I.turnuS 10.3. - 17.3. 2019 (7 noci) “

Závazná rezervace:
Objednatel může nej déle do 10.2.2019 nahlásit snížení počtu žáků a počtu pedagogického doprovodu,
oproti počtu uvedenému V této Smlouvě. Tyto potvrzené počty jsou již Závazné a na základě nich
ubytovatel případně sníží rezervovanou kapacitu lůžek. Při konečném vyúčtování bude poskytovatel
vycházet Z počtu závazně rezervovaných lůžek.
Stornopoplatky dle Stornopodmínek (viz. čl. VI ) nevyžaduje ubytovatel pouze u lékařský
potvrzených neúčastí závazně přihlášených osob, která budou dodána do ukončení pobytu Skupiny.
Na ostatní důvody neúčasti nebo zkrácení pobytu nebere ubytovatel Zřetel. Objednatel může také
zvýšit počet objednaných lůžek, ale pouze po dohodě s ubytovatelem, pokud mu to jeho lůžková
kapacita dovolí.

Článek III.
Cena a rozsah poskytovaných Služeb

l. Cena pobytu S plnou penzí Za 1 žáka činí 3.493,- Kč.
Cena zahrnuje ubytování, Stravu 3 X denně, celodenní pitný čajový režim, místní pobytovou
taxu. Tato Skupinová cena platí pouze pro osoby, které jsou ubytovány po celou dobu pobytu
skupiny.

Poskytnuté bonusy - 3 dospělí Zdarma bez ohledu na počet Studentů, 2. Studená večeře v ceně.

2. Rozsah poskytovaných Služeb:
Ubytování v pokojích S vlastním sociálním zařízením a TV na pokoji.
Strava formou plné penze 3Xdenně + celodenní pitný čajový režim + bonusově 2.večeře.

3. Strava Začíná dnem příjezdu: Obědem X Večeří ( zvýrazněte)
4. Objednávka Svačin Za 15,- Kč/ks : ANO / NE ( zvýrazněte)
5. Strava končí: Snídaní X Obědem (zvýrazněte)
V den příjezdu či odjezdu je možné přiobjednat oběd navíc V ceně 70,- Kč/ks. ANO X NE

6. Z důvodu zajištění bezproblémové Výměny tumusů je příjezd na hotel a vyzvednutí zavazadel u
autobusu možné nejdříve po 11. hodině. Ubytování do pokojů je však možné nejdříve mezi_14.-15.
hodinou. Prosíme, aby respektovány tyto časy.
7. Podepsáním oběma smluvními Stranami je Smluvní cena závazná. Všechny další požadavky
musí obj ednatel poslat poskytovateli písemně a poskytovatel mu je písemně potvrdí.
Cena nezahrnuje dopravu.

8. Ostatní Služby uhradí účastníci pobytu na hotelu dle platného ceníku.
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Článek IV.
Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Poskytovatel si Vyhrazuje právo Změnit cenu pobytového dne V případě Změny cen potravin,
energií nebo DPH, po vzájemné dohodě S obj ednatelem.
Poskytovatelem potvrzená objednávka je pro obě Strany Závazná.
Objednatel Je povinen Zaplatit cenu pobytu dle článku V.
Škody, kteıé klienti objednatele poskytovateli způsobí, budouřešeny přímo na místě.
V případě školních akcí bude úhrada škodľešena pojistkou školy nebo iodičů nebo uhıaZena
přímo na místě (dle rozsahu škody).
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Článek v.
Platební podmínky

l. Do 4.1.2019 poskytovatel Vystaví a zašle objednatelì zálohovou fakturu, která bude
Splatná do 10.1.2019, Ve Výši 1.500,- Kč (Včetně DPH) X počet žáků uvedený V této Smlouvě.

2. Po ukončení pobytu bude provedeno doúčtování doplatkovou fakturou. Vyúčtována budou
Závazně rezervovaná lůžka po odečtení neúčastí Ze zdravotních důvodů.
Pokud nebudou do 10.2.2019 písemně nahlášeny Změny rezervovaných lůžek, považuje Se Za
závazný počet lůžek uvedený V této Smlouvě. ( bod II ).

Článek VI.
Storno podmínky

l. Obj ednatel může Zrušit objednávku pouze písemně. Při Zrušení objednávky do 30 dnů před
plánovaným nástupem čerpání sjednaných služeb nehradí objednatel žádné náklady.
Při pozdějším Zrušení je obj ednatel povinen poskytnout následující Stornopoplatky:
30-0 dní před nástupem 50 % z dohodnuté ceny za pobyt

2.Poskytovatel si vyhrazuje právo na odstoupení od potvrzené objednávky nejpozději 90 dnů
před nástupem na pobyt. Od tohoto dne může být objednávka Zrušena jen Z důvodu živelné
pohromy, technické havárie apod., na což je poskytovatel povinen upozornit objednatele
bez zbytečného prodlení.

3.Pokud nebude poskytovatel Z důvodu nedostatku Sněhu Zajistit vlastními Silami kvalitní průběh

p1 osıncı téhož kalendářního roku nebo Výjimečně přesun tohoto konkrétního kurzu až do
následujícího roku.

Clánek VII.
Závěrečná ustanovení

l. Tato Smlouva se Sj ednává podle § 262 odst. l Obchodního zákoníku.
2 Veškeré Změny nebo dodatky k této Smlouvě mimo případy touto Smlouvou výslovně

Uvedené jsou platné pouze tehdy, pokud jsou oboustranně písemně potvrzeny.
3. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních Stran.
4. Smlouva je Sepsána ve dvou identických Vyhotoveních, Z nichž každá Smluvní Strana

obdrží po jednom shodném výtisku.
5. Obě smluvní Strany prohlašují, že smlouvu podepsaly ze své svobodné Vůle.
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